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Poročilo TÜV 2014: MAN ohranja prvo mesto
Najbolj zanesljiva znamka za tovorna vozila nad 7,5 t
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Poročilo o gospodarskih vozilih TÜV 2014 (TÜV Report Nutzfahr-zeuge
2014) že tretje leto zapored ugotavlja, da so MAN-ova vozila najbolj
zanesljiva. Ponovna zmaga le še utrjuje MAN-ovo vodilno mesto in potrjuje
visoko kakovost vozil.

Serije vozil TGL, TGM, TGS in TGX so v starostnih kategorijah 1-letnih, 3letnih, 4-letnih in 5-letnih tovornih vozil, tehnični pregled znova opravila z
najnižjim odstotkom napak. MAN je svojo vodilno mesto še okrepil v
kategoriji 1-letnih tovornih vozil: 83.2% tovornih vozil MAN je brez okvar
(2013: 82%). Prav tako je nadpovprečno število rabljenih tovornih vozil
MAN opravilo pregled brez kakršnih koli napak.

Redno vzdrževanje se izplača
Po navedbah poročila TÜV so bila vozila v kategoriji težkih tovornih vozil še
posebej dobro vzdrževana. Rezultat poročila tako dokazuje, da se pogodbe
o vzdrževanju, ki zagotavljajo strokovno in redno vzdrževanje, izplačajo.

Skupina MAN je eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju transportnega inženiringa. Letno ustvari približno 15,7 milijard EUR
dobička (2013). MAN kot ponudnik tovornjakov, avtobusov, dizelskih motorjev, turbinskih strojev in posebnih menjalnikov zaposluje okrog
53.500 ljudi po vsem svetu. Prav tako je znotraj svojih poslovnih področij v samem svetovnem vrhu.
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"Ponosen sem, da je MAN znova dosegel zavidljiv rezultat, ki je dokaz
naših nenehnih prizadevanj na področju zagotavljanja kakovosti. In
hkrati potrditev za naše delo in motivacija za v prihodnje." je povedal
Anders Nielsen, član uprave MAN Truck & Bus. "Povečano število
servisnih in vzdrževalnih pogodb kaže, da naše stranke MAN
dojemajo kot zanesljivega partnerja na področju poprodaje in vedo,
da so pri nas v dobrih rokah."

Poročilo TÜV o gospodarskih vozilih izdaja združenje tehničnih pregledov
TÜV skupaj s specializirano nemško publikacijo Verkehrsrundschau. V
poročilu so povzeti rezultati analize letnih tehničnih pregledov gospodarskih
vozil v starostni kategoriji od 1 leta do 5 let.

Celotno poročilo TÜV vam je na voljo na spodnji povezavi
www.verkehrsrundschau.de/tuev-report več informacij pa najdete tukaj.

Skupina MAN je eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju transportnega inženiringa. Letno ustvari približno 15,7 milijard EUR
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